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تقع على كاهل المرأة في مجتمعات دول العالم الثالث، عادة، تبعات كل األزمات، التي 
ُتحيق بشعوبها. وفي المجتمع الفلسطيني الرازح تحت االحتالل اإلسرائيلي منذ أكثر 
من سبعة عقود، ويعاني كل ما يمكن أن يعانيه شعب من احتالل احاللي استعماري، 
من  الفلسطينيين  تهجير  على  االطالق،  على  بشاعة  وأكثرها  الوسائل  بشتى  يعمل 
للتشبث  لديهم  المتبقية  القوة  ليزعزع  الداخلي  الفلسطيني  االنقسام  جاء  أرضهم، 
باألرض والبقاء فوقها، بخاصة في قطاع غزة، الموسوم غالبية سكانه بالفقر والبطالة، 

والمقيدة حركتهم ببوابتين موصدتين أمام الغالبية العظمى منهم طوال الوقت.

وجاءت أزمة وباء "كوفيد ١٩" أو "كورونا" لتزيد الطين بلة، وثقًال على كاهل النساء في 
فلسطين عموما، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص.

وعلى رغم أن أزمة وباء "كوفيد ١٩" عمت العالم أجمع تقريبا، ولم تترك دولة من دون أن 
تحل بها، إال أن وقع األزمة في فلسطين تحت االحتالل واالنقسام وتبعاتهما، تتسم 

بطابع خاص جدا يميزها عن دول المنطقة والعالم.
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فرض   �� سباقة  الفلسطي�ية  الوطنية  السلطة  و�انت 
�� ش�ل  الو�اء  ان�شار  لتجنب  اح��از�ة وقائية،  إجراءات 
املؤسسات  بإغالق  قيامها  مثل  عليھ،  السيطرة  يصعب 
و�غالق  ا��امعات،  وح��  ا��ضانة  دور  من  التعليمية 
ومنع  املصل�ن،  أمام  وكنا�س  مساجد  من  العبادة  دور 
املطاعم  واغالق  العزاء،  وسرادق  املناسبات  إقامة 
من  العمال  ومنع  واملصا�ع،  والشر�ات  العامة،  واملرافق 
م��ا،  والعودة  ا��ط األخضر  أعمالهم داخل  إ��  الذهاب 
بخاصة  �عضا،  �عضها  عن  الشمالية  ا��افظات  وعزل 
م��وظ،  ش�ل   �� الو�اء  ف��ا  ان�شر  ال��  ا��افظات، 
ال��ام  م��م  والطلب  املواطن�ن  حركة  ع��  قيود  وفرض 
املنافذ  تام و�غالق  ا�� فرض حظر تجول  بيو��م، وصوال 

واملعابر وتوقفها تماما عن العمل.
وساهمت هذه االجراءات �� ش�ل كب�� �� ا��د من ان�شار 
الو�اء، بخاصة �� قطاع غزة، حيث فرض ا���ر الص�� 
بواب�يھ،  من  غزة  قطاع  إ��  القادم�ن  جميع  ع��  قسرًا 
رفح  مع��  وا��نو�ية  ”ايرز“،  حانون  ب�ت  مع��  الشمالية 

أق��� جنوب القطاع.
�ان  بالو�اء،  املرتبطة  االح��از�ة  اإلجراءات  هذه  لكن 
فلسط�ن،   �� املرأة  أوضاع  ع��  وكب��  عميق  تأث��  لها 
السياقات  من  مجموعة  مع  العالقة  إطار   �� سنعرضھ 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وغ��ها كما يأ�ي:

 أوال: تزايد معدالت الفقر والبطالة ب�ن ال�ساء
األعمال  قطاع  ع��  املفروضة  االغالق  إجراءات  ش�لت 
أسباب  من  س�بًا  مجاالت،  عدة  و��  املنظم  ا��اصة 
قبل  من  اُملعالة  األسر  بخاصة  الفق��ة،  األسر  انكشاف 
ال�ساء و�سب��م حوا�� 10 �� املئة من األسر، وغالبي��م من 
املئة من   ��  54 أن  �� قطاع غزة، حيث  الفقراء، بخاصة 
هذه األسر ُ�عد ضمن الفقراء قبل تف��� و�اء ”�وفيد 19“.

ومع تف��� الو�اء من املتوقع أن تزداد هذه الشر�حة فقرًا 

العامة  التقشف  وحالة  االغالق  سياق  ضمن  وانكشافًا 
واألجور  الرواتب  �سب  حيث  غزة،  قطاع   �� الرا��ة 
السلطة  ح�وم��  قبل  من  م��ا  االقتطاع  و�تم  املتدنية 

الوطنية �� رام هللا، و“حماس“ �� قطاع غزة.
وأصاب هذا الضرر الناجم عن اغالق مؤسسات القطاع 
العامالت  ال�ساء  من  كب��ة  شر�حة  رزق  مورد  ا��اص 
الضفة   �� امرأة   38600 هناك  وأن  بخاصة  وأسرهن، 
امرأة   25300 و  ا��اص،  العمل  �� قطاع  �عملن  الغر�ية 
من قطاع غزة �عملن �� ا��ال نفسھ، وأن 35 �� املئة من 
ان�شار  قبل  الطبي��  الوضع   �� يتقاض�ن  ال�ساء  هؤالء 
فلسط�ن   �� لألجور  األد�ى  ا��د  من  أقل  أجورا  الو�اء، 

البالغ 1450 شيكال.
قطاع   �� العامالت  ال�ساء  لدى  صعو�ة  الوضع  و�زداد 
العمل ا��اص غ�� املنظم واملقدرة أعدادهن فيھ بحوا�� 
هذه  ن�يجة  دخلهن  مصادر  بفقد  مهددات  امرأة   32200

اإلجراءات[1].
هؤالء،  من  اليومي  األجر  ع��  املعتمدات  ال�ساء  أن  كما 
مثل مراكز �عليم الدروس ا��صوصية، وقطاع خادمات 
املنازل، وح�� املعلمات �� املدارس ا���ومية، أو املدارس 
الالجئ�ن  و�شغيل  لغوث  املتحدة  األمم  لو�الة  التا�عة 
من  وغ��ها  املياومة،  بنظام  ”اونروا“  الفلسطي�ي�ن 
فرضها  ال��  األوضاع،  من  تضررًا  األك��  ُ�عت��ن  االعمال، 

و�اء ”�ورونا“ ع�� ا��ميع.

النوع  ع��  املب��  العنف  معدالت  تزايد  ثانيا: 
االجتما��

املعنية  املؤسسات  الواردة من  البيانات واملعلومات  ُ�ش�� 
ا��  الرسمية،  وغ��  الرسمية  واألسرة،  املرأة  �شؤون 
املب��  العنف  ظاهرة  ان�شار  معدالت   �� م��وظ  تزايد 
أماكن  اغالق  ظروف  ألقت  حيث  االجتما��،  النوع  ع�� 
الص��  ا���ر  وال��ام  ا��ركة  ع��  قيود  وفرض  العمل، 
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ال�ساء،  و��ة  وأمن  حياة  ع��  السوداء  بظاللها  امل����، 
العنف  الوقت مع مرتك��  للبقاء طوال  اللوا�ي اضطررن 
من العائلة، من دون إم�ان الفرار من هذا الوضع، سواء 
 �� امل�وث  السار�ة  اإلجراءات  والزم��ا  عاملة،  املرأة  �انت 
الب�ت، أو غ�� عاملة، وال��م زوجها امل�وث �� الب�ت طوال 

الوقت.
ومّثل هذا الوضع فرصة كب��ة ل��الفات وال��ارات، ال�� 
نجم ع��ا حاالت عنف م��ايدة ضد ال�ساء، وصلت أحيانا 
من  الهرب  إ��  �ساء  اضطرت  أخرى  وأحيانا  القتل،  حد 

البيوت طلبا ل��ماية من ا��هات املعنية.
وقال وز�رة شؤون املرأة أمال حمد �� مقابلة مطولھ لها مع 
��يفة ”ا��ياة ا��ديدة“ ا��لية �� الرا�ع من آيار (مايو) 
2020،[2] إن ”الوزارة تلقت 887 ش�وى وطلبا للمساعدة 
بداية  وح��  االزمة،  بداية  منذ  للعنف  �عرضن  �ساء  من 
70 امرأة أخرى ��أن إ��  شهر آيار (مايو)، كما أن هناك 

ا��هات املعنية طلبا ل��ماية“.
وأو��ت الوز�رة �� املقابلة ذا��ا أن أش�ال العنف املب�� 
ع�� النوع االجتما��، ال�� ظهرت خالل أزمة ”�وفيد 19“ 
�انت ع�� التوا�� ”عنف اقتصادي، تنمر وش�يمة، عنف 

جسدي، وعنف نف���“.
نتائج  مع  حمد،  أورد��ا  ال��  والبيانات،  املعلومات  وتتفق 
ف��ة  أثناء  أعد��ا  حديثة  استطالعية  دراسة  أظهر��ا 
األزمة، خالل شهر ن�سان (أبر�ل) 2020، جمعية ”عا�شة 
��ماية املرأة والطفل“[3] لدراسة تأث�� أزمة ”�وفيد 19“ 

ع�� املرأة �� قطاع غزة.
معدل   �� م��وظ  ارتفاع  إ��  الدراسة  هذه  بيانات  و�ش�� 
ال�ساء  ضد  اُملمارس  االجتما��  النوع  ع��  املب��  العنف 
بلغت �س�تھ 47 �� املئة، وأن ثل�� هؤالء ال�ساء املعنفات 
توجهن لألهل بالش�وى وطلب املساعدة، ما �ش�� ا�� الدور 
وامل�انة البارزة، ال�� تتصدرها العائلة (ا��ل العشائري) �� 
النوع  التعامل مع حاالت العنف املب�� ع��   �� قطاع غزة 

مؤسسات   �� املتمثل  الرس��  الدور  مقابل  االجتما��، 
الشرطة والقضاء، وكذلك دور مؤسسات ا��تمع املد�ي 

املعنية �شؤون ال�ساء واألسرة.
وأظهرت الدراسة أن أهم أش�ال العنف املب�� ع�� النوع 
�س�تھ  بلغت  الذي  االقتصادي،  العنف  �ان  االجتما��، 
ب�ن أش�ال العنف األخرى 61 �� املئة، يليھ العنف النف��� 

52 �� املئة.
وتتصدر محافظتا شمال غزة، ورفح أع�� معدالت ارت�اب 

العنف املب�� ع�� النوع االجتما��.
وارتبط تزايد معدالت العنف املب�� ع�� النوع االجتما��، 
الشرطة  بتوقف عمل مؤسسة   ،“19 ”�وفيد  أزمة  خالل 
عن استقبال الش�اوى، وأيضا توقفها عن تنفيذ األح�ام 
الصادرة عن ا��اكم الشرعية، قبل أن تتوقف عن العمل 
والنظر �� القضايا املرفوعة أمامها من قبل ال�ساء، ما نجم 
اللوا�ي  ا��اضنات،  لل�ساء  شديدة  إ�سانية  معاناة  عنھ 
ُحرمن من حق ا��ضانة، أو حق مشاهدة أطفالهن، ع�� 

رغم صدور أح�ام لصا��هن.

ع��  العمل  وأعباء  امل��لية  األعباء  تزايد  ثالثا: 
�اهل املرأة أثناء ا���ر امل����

تبَ�ن أن اإلجراءات االح��از�ة املتعلقة بتجنب و�اء ”�وفيد 
العامالت،  ال�ساء  عاتق  ع��  امللقاة  األعباء  زادت   ،“19
والعمل  بيو��ن   �� امل�وث  ال��من  اللوا�ي  العامالت،  وغ�� 
التعليمية  املراحل  طالب  من  األوالد  ورعاية  �عد،  عن 
إغالق  جراء  املنازل   �� أيضا  يمكثون  الذين  ا��تلفة، 

املدارس وا��امعات.
األمم  هيئة  لصا��  ُأجر�ت  استطالعية  دراسة  و�ش�� 
”�وفيد  أزمة  ظل   �� املرأة  أوضاع  حول  للمرأة  املتحدة 
19“[4] إ�� أن 68 �� املئة من ال�ساء املستطلعات أفدن أن 
أعباءهن امل��لية زادت أثناء ا���ر امل����، وأن 52 �� املئة 

م��ن أشرن إ�� ز�ادة أعباءهن املتعلقة برعاية األطفال.
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االقتصادية  األوضاع  صعو�ة  االعتبار   �� أخذنا  واذا 
ِشّدة  نفهم  أن  يمكننا  غزة،  قطاع   �� بخاصة  واملع�شية، 
الصعو�ات، ال�� عانت م��ا ال�ساء �� مساعدة األبناء ع�� 
مواصلة دروسهم التعليمية من خالل االن��نت، اذ يتطلب 
األمر وجود التيار الكهر�ا�ي خالل ساعات معينة، ووجود 

جهاز كمبيوتر وخط إن��نت.
و�ل هذه املتطلبات نادرًا ما تجتمع �� وقت واحد �� قطاع 
الكهر�ا�ي  للتيار  املنتظم  املستمر  االنقطاع  حيث  غزة، 
خط  وارتباط  است�ناء،  دون  من  غزة،  مناطق  جميع   ��
االن��نت، إن ُوِجد، نظرا ل�لفتھ املالية العالية �س�يًا، ال�� 
ال �ستطيع �سبة كب��ة من األسر تحملها، وكذلك أجهزة 

الكمبيوتر.
ال  أمهات  هناك  �لها،  املذ�ورة  العوامل  توافرت  و�ن 
الطبي��،  الوضع   �� األوالد  دروس  مع  التعامل  �ستطعن 
ع��  املنا��  مع  التعامل  حالة   �� سوءًا  االمر  و�زداد 

االن��نت.
وتقول أم لد��ا ثالثة تالميذ �� املرحلة االبتدائية: ”�ورونا 
توقف  التجميل  صالون   �� شغ��  نكب�نا،  فوق  نكبنا 
وأصبحت بال دخل، وطلبات األوالد من أ�ل وشرب زادت 
أل��م قاعدين عن املدرسة، وفوق هذا �لھ املدرسة بتطلب 
�علمهم ع�� االن��نت، احنا ال عندنا كمبيوتر �� الب�ت، وال 
خط ان��نت، وال يمكن أن �ساعد األوالد �� دروسهم ��ذه 

ا��الة.. ما ا��ل؟“[5].

وال��ية  النفسية  ال�ساء  معاناة  تزايد  را�عا: 
و�� مراكز ا���ر الص��

”ُتصاب  الذكر:  آنفة  املقابلة   �� املرأة  شؤون  وز�رة  تقول 
مقارنة  تقر�با،  املئة   ��  35 ب�سبة  �ورونا  بو�اء  ال�ساء 
ب�ن  الوفيات  �سبة  ب�نما  الرجال،  ب�ن  املئة   ��  65 ب�سبة 
ال�ساء �� 75 �� املئة، مقارنة مع 25 �� املئة ب�ن الرجال“.

محدودية  ع��  مؤشرًا  ي�ون  ر�ما  هذا  أن  اعتقادنا،  و�� 

العناية واالهتمام، الذي ُيو�� ل��ة املرأة عموما، وخالل 
أزمة و�اء ”�وفيد 19“ خصوصا.

تقن�ن  تم  الو�اء  لتجنب  االح��از�ة  اإلجراءات  ضمن  ومن 
الوصول إ�� املس�شفيات واملراكز ال��ية، وا��د منھ �� 

صورة كب��ة، وأحيانا غامضة بال�سبة إ�� املواطن�ن.
طلبا  ال��ية  املراكز  إ��  للوصول  سهال  القرار  �عد  ولم 
للعالج من ا��االت ال��ية املزمنة والطارئة، و�ان هناك 
صعو�ات �� وصول ال�ساء إ�� املراكز ال��ية �� حاالت 

الوالدة.
ب�ت  قرى  إحدى   �� طفلها  ُتوِ��  ال��  املرأة  هنا،  و�ذكر، 
ب�ن  ا��واجز  �س�ب  املس�شفى  ا��  الطر�ق   �� و��  ��م 
وأخرى  اسرائيلية،  عسكر�ة  (حواجز  وا��افظات  املدن 
من  ل��د  �عضا  �عضها  عن  املدن  لفصل  فلسطي�ية 
ا��ظر   �� حديثة  والدة  حالة  وهناك  الو�اء)،   ان�شار 
الغر�ية، حيث  الضفة  املفروض، حاليا، ع�� مدن وقرى 
اضطر زوجها لتوليدها �� الشارع �س�ب تأخر وصولها إ�� 

املس�شفى �س�ب ا��واجز.
وُ�ش�� أحدث معطيات وزارة ال��ة الفلسطي�ية ُ�شرت 
�� الرا�ع من تموز (يوليو) 2020 إ�� أن �سبة اإلصابة بو�اء 
”�وفيد 19“ ب�ن ال�ساء بلغت 52 �� املئة من اجما�� أعداد 
املصاب�ن، �� ح�ن بلغت �سبة الرجال املصاب�ن 48 �� املئة.
الوضع   �� املرأة  ل��ة  املعطاة  األهمية  إ��  و�النظر 
الطبي�� قبل األزمة، ال�� تأخذ ح��ا أقل من ا���� اُملعطى 
سلم  أد�ى   �� ووقوعها  االسرة،  افراد  و��ميع  للرجل 
اُملو��  االهتمام  محدودية  نتوقع  أن  �ستطيع  االهتمام، 

ل����ا خالل أزمة و�اء ”�وفيد 19“ ا��الية.
من ناحية أخرى، فرضت ا��هات الرسمية �� قطاع غزة، 
��رًا ��يًا إلزاميا ع�� جميع املواطن�ن، من ا���س�ن، 
حانون  ب�ت  مع��  ع��  غزة،  قطاع  خارج  من  القادم�ن 

”حاجز ايرز العسكري االسرائي��“، أو مع�� رفح.
تم  ال�ساء والرجال من جميع األعمار،  وعليھ، فإن آالف 
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ا���ومة  الص�� �سيطر عل��ا  ل���ر  �� مراكز  وضعهم 
�� قطاع غزة وأجهز��ا األمنية امل�لفة حراس��ا، ملدة ال تقل 
عن 21 يومًا، و�تم تمديدها تبعا لظهور الو�اء، من عدمھ 
بموعد  واملرتبطة  ا��ددة  الف��ة  خالل  امل��ور�ن،  ب�ن 

وصولهم للقطاع.
 �� ا���ر  مراكز   �� بخاصة  امل��ورات،  ال�ساء  وعانت 
��افية[6] ��ص��ا  أمور،  عدة  من  ح�ومية  مدارس 

�انت ضمن الدفعة األو��، ال�� ُ��رت، قسرًا، �� مدرسة 
فيما  ك�ساء،  لنا  خصوصية  ”ال  بالقول:  القطاع،  وسط 
يتعلق باستخدام دورات املياه لغرض االستحمام او قضاء 
ا��اجة، إذ أننا كنا نضطر إ�� ال��ول إ�� ساحة املدرسة 
م�ان وجود ا��مامات، و�ان بي�نا �ساء مر�ضات قادمات 
عدة  والصعود  ال��ول  عل��ن  و�صعب  عالج،  رحلة  من 

طوابق من أجل استخدام ا��مامات“.
ا��مامات  شار�ونا  امل��ور�ن  ”الرجال  أن  وأضافت 
ال��  املسؤولة،  ل��هات  واشتكينا  الف��ة،  بداية   �� ذا��ا 
خصصت حمامات خاصة �� �ل طابق، لكننا عان�نا من 
االزدحام والوقوف ع�� الدور انتظارا الستخدام ا��مام. 

�انت صعبة جدا علينا هذه ا��ال“.
غرفة   �� يتواجد  �ان  أخرى  ناحية  ”من  أنھ  وأو��ت 
و�ضاف  �ساء،  سبع  ا��  خمس  من  الواحدة  الصف 
فئات  �عضهن، ومن  مع  أطفال  العدد وجود  لهذا  أحيانا 
عمر�ة مختلفة ومناطق مختلفة، وهذا س�ب ضررًا نفسيًا 
أصغرهن  وكنت  الغرفة،   �� م��  من  أن  حيث   ،�� كب��ًا 
سنًا، يتدخلن �� شؤو�ي، ولم استطيع النوم من ��يج 

أطفالهن“.
ا��دمات  حول  ا���ر[7]،   �� �انت  أخرى  سيدة  وقالت 
يحتجن  مر�ضات،  سيدات  معنا  ”�ان  املقدمة:  ال��ية 
عالجًا يوميًا لألمراض املزمنة، و�عضهن مر�ضات سرطان، 
ولم يتوفر لهن العالج �� الوقت املناسب، ووفرت عائال��ن 
العالج وا��اجات األخرى، وعان�نا من توتر نف��� شديد 

 �� واالزدحام  باملرض،  اإلصابة  من  والقلق  ا���ر  ن�يجة 
املدارس وعدم ا��صوصية، ولم نتلَق أي دعم نف��� من 

أي جهة �انت خالل تواجدنا �� ا���ر الص��“.

القرار  صنع  دوائر  من  املرأة  اس�بعاد  خامسا: 
ا��اص بمواجهة األزمة:

ع�� رغم بروز دور وز�ر�ي ال��ة مي الكيلة، وشؤون املرأة 
األزمة،  خالل  غّنام،  لي��  هللا  رام  ومحافظ  حمد،  أمال 
امل�لفة  ا��افظات  مستوى  ع��  امليدانية  ال��ان  أن  إال 
والتخفيف  مواجهتھ  وآليات  الو�اء  ان�شار  نتائج  بمتا�عة 
منھ، لم تضم �ساًء، ولم �شركهن �� عمليات صنع القرار 
ال��  االستطالعية،  الدراسة  �ش��  كما  بالو�اء،  ا��اصة 
أعد��ا هيئة األمم املتحدة للمرأة، إذ أن تواجد ال�ساء �ان 
محدودًا جدًا �� هذه ال��ان، خالفا للدور الرئ�س، الذي 
تلعبھ ال�ساء ع�� صعيد األسرة وحماي��ا من الو�اء خالل 

ف��ة األزمة.

ا��اتمة:
�ش�� بيانات وزارة ال��ة الفلسطي�ية إ�� ارتفاع معدالت 
شهر  خالل  مضطرد  ش�ل   ��  “19 ”�وفيد  بو�اء  اإلصابة 
 �� ازديادًا  مسؤولوها  و�توقع   ،2020 (يونيو)  حز�ران 
أعداد املصاب�ن �� الف��ة القادمة لدرجة توصف بال�ارثة 
ال��ية، �� الضفة الغر�ية والقدس، أما �� قطاع غزة، 
فمن املتوقع وصول عدد كب�� من املصاب�ن بـ“�وفيد 19“ 
ا�� القطاع ع�� مع��ي رفح و��ت  العائدين  ب�ن املواطن�ن 
من  او  العر�ية  مصر  جمهور�ة  من  سواء  (ايرز)،  حانون 
دول العالم، ما ينذر باحتماالت كب��ة لتف��� الو�اء أيضا 

�� قطاع غزة.
الورقة مر��ة  �� هذه  وعليھ، فإن األوضاع املو��ة 
أشد  ش�ل   �� ور�ما  املقبلة،  املرحلة  خالل  لالستمرار 

صعو�ة ع�� ال�ساء.
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التوصيات:
العمل ع�� تطو�ر السلطات القائمة ع�� االمر، من • 

جميع األطراف، سياسا��ا و�جراءا��ا وآليا��ا املتبعة 
الو�اء، وا���ر الص��، بحيث تحد  التعامل مع   ��

من الصعو�ات واالش�االت املنعكسة ع�� ال�ساء.
وتطو�ر •  تحس�ن  العمل  امليدا�ي،  املستوى  ع�� 

ش�ل   �� الرسمية  ا���ر  أماكن   �� التجه��ات 
يحافظ ع�� كرامة ال�ساء وحقوقهن وخصوصي��ن، 
وتوف�� ا��اجات والرعاية ال��ية الالزمة، بخاصة 

لل�ساء املر�ضات.
فيما يتعلق بوضع السياسات وصنع القرار ا��اص • 

ع��  العمل  ”�وفيد19“،  و�اء  أزمة  بمواجهة 
الطوارئ،  و��ان  العاملة  ال��ان   �� ال�ساء  إشراك 
واالستفادة من خ��ا��ن العميقة �� إدارة االزمات من 

واقع معا�ش��ن نتائج األزمة فعليًا.
عملية •  تكثيف  األه��  القطاع  مؤسسات  ع�� 

الت�سيق فيما بي��ا، ��دف ت�امل ا��دمات املقدمة 
بي��ا، لضمان  واملناطق فيما  األدوار  لل�ساء، وتوز�ع 
ا��ودة وعدم التكرار، ومحاولة �غطية �ل ا��اجات 

املادية، والدعم النف��� والرعاية ال��ية.

القائمة •  األه��  القطاع  مؤسسات  معلومات  �عميم 
دعم  وتقديم  الش�اوى  لتلقي  الهاتف  خدمات  ع�� 
من  ال�ساء  حماية  شأ��ا  من  ضرور�ة  وتوج��ات 

العنف املب�� ع�� النوع االجتما��.
التوعية •  حمالت  األه��  العمل  مؤسسات  تكثيف 

املوجهة لل�ساء، ال�� من شأ��ا تجن�ب أفراد االسرة 
اإلصابة بالو�اء وحماي��م منھ.
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